ประกาศโรงเรียนวัดบวรมงคล
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนวัดบวรมงคล
..............................................................................
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (สำนักงาน
ป.ป.ท.)
โรงเรียนวัดบวรมงคล ได้ศึกษาและบริหารงาน ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงาน
ในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่ นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากร
ทุกคนในสัง กั ด จะต้องตอบสนองต่ อ ความต้องการของสัง คม เป็นที่เชื ่อ ถื อไว้ว างใจของประชาชน และ
คาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
เพื ่ อ ใช้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ การปฏิ บ ั ต ิ แ ละการ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมตนเองให้ เ หมาะ สม
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนวัดบวรมงคล ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบั ติ
หน้าที่เต็มสติปัญญา ความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก รู้ว่าสิ่งใด
ผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนและรวมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเราโดยดำเนินการ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุ จริต คอร์ร ัป ชั่น รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในหน่วยงาน
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสัง คม

(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนวัดบวรมงคล เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำ
การทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาในสัง กัด ตระหนักถึง ผลร้ายและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
๕. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๕.๒ ประสานความร่ วมมือ เข้ า ร่ว มเป็นเครื อข่ า ยป้อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริตกับ
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน สำนั ก งานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาและสถานศึ กษาในสั ง กัด
๕.๓ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เพื่อการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๕.๔ ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๕ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความ
ร่วมมือดังกล่าว
๕.๖ ร่วมดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็ม
กำลังความสามารถ
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนวัดบวรมงคล จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อม
ตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นายชาตรี จินดามณี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

ประกาศโรงเรียนวัดบวรมงคล
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
..............................................................................
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนิน
กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ในการนี้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูป ตามแผนปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่ง ใสภายใน
หน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของโรงเรียนวัดบวรมงคล
จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้ าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระ เทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็น
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื ่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่น โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ .๒๕๖๓
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นายชาตรี จินดามณี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

Notification of Watborwornmongkol School
on Declaration of Honesty Intent
..............................................................................

Office of the Basic Education Commission emphasizes the management with
integrity and transparency which conforms to the policy of General Prayut
chano-cha, Prime Minister of Thailand, proposed on 12 September 2014 in terms of
promoting good cooperate governance and preventing corruption and misconduct in
government sector which is according to Civil Service Code of Ethics 2009, Guidance
for the implementation of the Office of the Basic Education Commission on Ethics of
Civil servants, Office of the Basic Education Commission 2009, Civil Service Code of
Ethics, Office of the Basic Education Commission and Integrity and Transparency
Assessment (ITA) of Office of the National Anti-Corruption Commission and Office of
Public Sector Anti-Corruption Commission.
As the administrator of Watborwornmongkol School, I have studied and
managed the organization with transparency, accountability, and corruption-free
operation in terms of culture, organizational virtue and organizational communication.
I am convinced that the behaviors of government officials and all personnel in the
organization respond to the needs of societies and the reliability of people. In addition,
I expect that all of government officials will behave with dignity while performing their
duties in accordance with their responsibilities in order to compare and improve one’s
own behavior appropriately.
On behalf of the administrator of Watborwornmongkol School, I would like
to express my intention to promote and support all government officials and
personnel in the organization to operate their work effectively with integrity and
transparency and be ready to protect the benefits of the state and treat people with
equality.
I also would like to show my intent towards all government officials that I
will perform administrative duties in preventing and suppressing corruption in the
government sector with awareness of responsibility, intelligence, honesty and
contemplation. With the intention of providing benefits for people and doing good
deeds for our King, I together with government officials and personnel in the
organization decide to act as following:
1. Perform as well as encouraging all personnel to perform duties in
accordance to laws, rules, and regulations completely and strictly.
2. Cultivate and raise awareness of Anti-Corruption values, distinguish

personal and public benefits in order to cultivate moral awareness and prevent
corruption in the organization.
3. Do not accept and tolerate corruption behavior which will result in social
sanction and be able to cause personnel in Watborwornmongkol School to be
ashamed or feared of committing corruption.
4. Cultivate awareness among students of the institution to aware of the
downsides of corruption.
5. Practice Guidelines:
5.1 Coordinate and cooperate in the operations which are
constituted into the National Anti-Corruption Strategy – Phase 3 (2017-2021).
5.2 Collaborate to join the Anti-Corruption Network with the Office
of the Basic Education Commission, Educational Service Area Office and Affiliate
Educational Institutes.
5.3 Participate in providing knowledge to promote morality and
ethics for administrators and educational personnel in the organization to participate
in publicizing and advocating anti-corruption and to become a network of
anti-corruption.
5.4 Participate in establishing communication, dissemination and
public relations channels to support operations as a cooperative network for
preventing corruption.
5.5 Provide consultation, suggestion or guidelines including
monitoring and evaluating the results.
5.6 Participate in any other activities related to prevention and
suppression of all forms of corruption with full capacity.
I hereby reassure that Wat Bowonmongkol School is committed to being a
government agency that is transparent and readily verifiable to be in line with the
vision of the Office of the Basic Education Commission that “Basic education in
Thailand is of international quality and standards on the basis of Thainess.”
This is announced to all officers prior to their implementation.
Announced on 5th June 2022

(Mr. Chatree Jindamanee)
Director of Watborwornmongkol School

ประกาศโรงเรียนวัดบวรมงคล
เรื่อง เจตจำนงสุจริต (ภาษาจีน) ในการบริหารงานโรงเรียนวัดบวรมงคล
..............................................................................
已泰国基础教育部门为了泰国总统的政策。
这项研究的目的是促进良好的治理和防止腐败和政府行为的
公务员道德。
对泰国教育基础部门的道德手册、公务人员道德规范和公共
部门的道德和正大评价的反贪委。
在 Watbhavornmongkol 学校进行了研究和管理，覆盖了透
明性和负责任的准备。在组织的道德文化工作的非道德方面的工
作。这项研究的结果表明，政府官员和员工的行为是有效的。每
个人都在响应社会的需要是值得信赖的人。这意味着，所有的政
府官员将在履行职责的过程中发挥自己的作用。适当的自我行为
的实践和思考。
我们想表达我们的意图，作为一个学校的管理者，准备支
持所有的政府官员和人员在 Watbhavornmongkol 学校。这项研究
的结果如下：愿意维护国家的利益和公平的人。
我向所有的政府官员我将履行我的行政职责，防止和抑制
政府腐败。有意识的，有责任感的，有意识的，诚实的，有能力
的。有意识地知道什么是对的，什么是错的为了最大限度地减少
损失和效益的工作。坚持依法国王，反对腐败。这是为了人民的
利益对待国王。
1. 按照严格执行所有的法律程序，法规和规章，并鼓励
员工遵守法律。
2. 在反腐败意识我们会培养提高自己的利益和集体利益
的道德意识和防止腐败在我们学校。

3. 不接受任何不诚实的行为，导致社会惩罚钬社会不公
正。这将导致在 Watbhavornmongkol 学校的人员感到羞愧或害怕
腐败。
4. 培养学生的反腐败影响。
5. 指导和合作活动的顺序
5.1 合作与协调向前国家的战略的第五阶段。佛历
2560-2564
5.2 在基础教育委员会合作预防和惩治腐败教育服
务区。
5.3 举行活动有关道德促进的概念，管理者和教育
人员参与反腐败宣传活动和预防腐败链接。
5.4 联合举行传播渠道为预防和惩治腐败的合作网
络。
5.5 提出建议的指导方针，包括和评估的合作。
5.6 在预防和惩治腐败最高的能力。
我确认，Watbhavornmongkol 学校将保持一个正大和
做准备检查与政府部门。并且跟泰国教育基础合适的想象。

此致敬礼！
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นายชาตรี จินดามณี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

